
 

 
 
 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565  

  ............................................. 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศผลการสอบ
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรม โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาชีววิทยา  โดยมี
รายชื่อแนบท้าย และมีรายละเอียดเพื่อทราบและปฏิบัติดังนี้ 
  1.  ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
      ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1, 2, 3 และ 4 

2.  ก าหนดการเข้าค่ายฝึกอบรม ค่าย 1/2565 จัดค่ายระหว่างวันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2565  
    (ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี จัดค่ายระหว่างวนัที่ 6 – 19 ตุลาคม 2565)      
3.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกแบบตอบรับการอบรม แล้วส่งอีเมลเพื่อรายงานตวั    

    มาที่  wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th  ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565   

4.  นักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมกับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. ต้องมีเวลาเรียน 80% เป็นต้นไป 
     จึงจะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดบัชาติ และได้รับเกียรติบัตรรับรอง 
     การเข้าค่าย 2 
      

                                ประกาศ  ณ  วันที่  19  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 

 

                              (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมัน่) 
                             คณบดคีณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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เอกสารแนบ 1/1 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์  
     โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (ศูนย์โรงเรียน 1) 

 
 

ล าดับที ่ รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 110088 วรัชวิชญ์ อภิพัฒน์พรชัย พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
2. 110111 วิชญะ วงศ์แสงประทีป สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี

3. 110124 ศศิวัลย ์ ผลแสงส ี สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
4. 110137 เมธีณัฐ ตาลแสน สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
5. 110253 ภูษณิศา ไฝสัมฤทธ์ิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
6. 110464 ทิพย์ประกร  ชุนงาม สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี

7. 110581 พุทธรักษา พูลผล สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
8. 110723 อรจิรา ทองดง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 

9. 111203 ผุสรัตน ์ กฤชคฤหาสน์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
10. 111332 กรวิชญ์  จินหิรัญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัลพบุร ี ลพบุร ี

11. 111513 วีรชัย บุญยืนมั่น พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
12. 112079 สฤษพงษ ์ สุทธิสารโชค พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
13. 112287 ปภาวิน โมราขาว สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี

14. 112358 สิทธา ชาลี พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
15. 112375 ธนภัทร พลแย้ม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

16. 112629 ชาณินี ตรงด ี พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
17. 113388 ปุณณวัฒน ์ เที่ยงตรง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี

18. 113446 นายธีรวีร์  ทองธนาเดช พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
19. 120091 เปรมณัฐ สว่างประทีป อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
20. 120103 ณัฐธยาน ์ กิตติวรรณโชต ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
21. 120241 อาทินันท์ พนธ์ธนเจริญกลุ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
22. 120389 ธีร์ธวัช  ลักษิตานนท ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
23. 120477 เซน  สัตตะนิชญ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
24. 120489 ปุญญพัฒน ์ เพ็ชรเขียว สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

25. 120563 ธนพร วงศ์ชนะพิบูลย์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
26. 120917 ภูมิรพ ี พันธุเมฆินทร ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

27. 121239 ปัณณ ์ ฉัตรชัยอนันต ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
28. 121360 ธานัท ทองวานิช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 

29. 121616 พิมพ์พิชชา ดนีิรันดร ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
30. 121865 ธราฎณ ทองแย้ม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
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เอกสารแนบ 1/2 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์  
     โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (ศูนย์โรงเรียน 1) 

 
 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

31. 122204 ศรธกรฉัตร ปิยะคุณ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
32. 122432 วัชรวิศว์ สุขีลักษณ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

33. 122527 พฤทธิพงษ์ พินิจอักษร สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
34. 122848 นันท์นภัส ชัยณรงค ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
35. 123512 เด่นภูมิ  ศรีสังข ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
 
หมายเหตุ:   โปรดตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน หากไม่ถูกต้องโปรดเมลมาแจ้งท่ี คุณวรรณศิริ  มิถอย 

  wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th 
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เอกสารแนบ 1/3 
ประกาศรายชื่อส ารอง 

ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (ศูนย์โรงเรียน 1) 

 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 110096 ภวิชช์ กาญจนดุษฎ ี หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
2. 110126 พรปวีณ ์ มีมงคล สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี

3. 110645 ธนยศ ตาลช่วง พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
4. 111205 สุพิชญา บุบผากุล สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี

5. 111236 อรจิรา โสรีกลุ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
6. 111708 กิตติธนนท์ ดีอินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัลพบุร ี ลพบุร ี

7. 111994 พิมพ์พิสุทธ เรียงวิไลกุล สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
8. 112062 ธนดล พูลสิน พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
9. 112308 ทอตะวัน เหลืองอร่ามชัย สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
10. 112411 ขวัญชนันท ์ สุวรรณประทีป พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
11. 112507 ภาษณ พิฬารัตน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี

12. 112731 พรปวีย ์ มาลัยศริิรตัน ์ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
13. 120288 ธีรัตน ์ เต็มแสงสุขมณ ี อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

14. 120540 จิรัชญา ตรีโรจนถาวร สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
15. 122424 ภูวริศ ภัทรพิพัฒน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
16. 123436 ณัชพล  ช่วยอินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
17. 123824 นูรีน  กรองกรุด สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

18. 123991 ชนนิกานต์ ศรีธัญรตัน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
19. 124107 ณัฏฐสิทธ์ิ สีดาวเรือง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

หมายเหตุ:   1. รายชื่อส ารองจะถูกเรียกรายงานตัวตามล าดับคะแนนในกรณี ล าดับที่ 1- 35 มีผู้สละสิทธิ์ 
  2. ประกาศรายชื่อส ารองนี้เรียงตามล าดับรหัสประจ าตัวไม่ได้เรียงตามล าดับคะแนน 
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เอกสารแนบ 2/1 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์  
     โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี (ศูนย์โรงเรียน 2) 

 
ล าดับที ่ รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 110552 กมลภพ ยศนันท์ หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
2. 120110 กีรเทพ เก่งสร้างทรัพย ์ ศรีบุณยานนท ์ นนทบุรี 

3. 120132 วศิภูมิ์  ถัมภ์บรรฑ ุ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
4. 120141 ภริลพัจ   จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
5. 120173 ภาม มาแฮ นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
6. 120188 ด.ญ.เขมกว ี เมธีสุวกลุ สตรีนนทบรุ ี นนทบรุี 
7. 120216 ณัฐณิชาช์ รสาดนเุดช สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

8. 120251 ปภังกร ฤกษ์สันทัด สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
9. 120270 กฤติน สาธิตคณิตกลุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

10. 120384 ปัณณวัฒน ์ แก่กล้า สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
11. 120390 ศุภกร เสรมิศักดิ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

12. 120519 ปวริศ จันทนทรัพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
13. 120542 แก้วตา อินทวงค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

14. 120559 วรกฤศ จันทร์อ้าย สวนกุหลาบวทิยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
15. 120560 กันตพงษ ์ อินทรพงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
16. 120564 ปวริศา เนียมทอง สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

17. 120571 ธีรภัทร ศิวพรอนันต ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
18. 120621 ภัทรวด ี วรรณธนัง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

19. 120659 ธัญญ์ฐิตา ทองสม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
20. 120660 ปุณิกา แย้มสังข ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
21. 120808 สรลัพร  ภัทรวัฒนาภรณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
22. 120821 ศุภวิชญ ์ กาลิกา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

23. 120869 ตฤณ มนตลักษณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
24. 120899 สยมภ ู ทองปัญญนพ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
25. 120907 กวีการ เคนหล้า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

26. 120915 ณฐมน สกุลณ ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
27. 120950 อภิชญา ขวัญสุด สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

28. 120959 ศิวกรณ ์ โฆษวิฑิตกลุ สาธิตการจัดการปัญญภิวัฒน ์ นนทบุรี 
29. 120992 ณชพล  ปิ่นส าโรง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

30. 121174 ณเดชน ์ ประไพตระกลู มัธยมวัดหตัถสารเกษตร ปทุมธาน ี
 



- 6 - 
 

เอกสารแนบ 2/2 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์  
     โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี (ศูนย์โรงเรียน 2) 

 
ล าดับ

ที ่
รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

31. 121195 กรพรรฒ  จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
32. 121254 ธีธัช หล่อตระกูลชัย เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 

33. 121267 ปกรณ์เกยีรต ิ ค าชุ่ม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
34. 121438 ชุติกาญจน ์ เชาว์วัตร ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
35. 121634 ธนกร กล่อมสวน คณะราษฎรบ ารุง ปทุมธาน ี
36. 122075 ปิติวัฒน์ มีแสง สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
37. 122200 ศุภกร เธียรจินดากุล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

38. 122332 ณัฐชยา จันทร์ด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
39. 122626 นฤพัท  ศรีรัตนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

40. 122876 วลัยพรรณ ไกรจิตต ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
หมายเหตุ:   โปรดตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน หากไม่ถูกต้องโปรดเมลมาแจ้งท่ี คุณวรรณศิริ  มิถอย 

  wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th 
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เอกสารแนบ 2/3 
ประกาศรายชื่อส ารอง 

ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์  
     โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี (ศูนย์โรงเรียน 2) 

 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 121461 พงศ์พณิช จิระเดชประไพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
2. 121574 อรกัญญา จันทะหา สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

3. 121739 อธิป จิตรวศินกุล สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
4. 121881 ชลพร ปิยะธรรมกุล สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

5. 122019 พิภัทร บุญมั่น สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
6. 122088 ธีร์รัชชัย เรือนแก้ว บีคอนเฮาส์แย้มสอาด ปทุมธาน ี

7. 122642 พงศ์พัฒน์ มัธยธนา สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
8. 122888 สิรภพ สุขแสงศร ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
9. 123497 ปริยฉัตร เมธีกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
10. 120027 พิภูษณ เกษตรเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
11. 120073 เจนกิจ ภูสะพาน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

12. 120261 ปวินท ์ พิบ ารุง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
13. 120286 ธนะพัฒน์ จันทร์เด่นดวง สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

14. 120525 พัทธดนย์ งามเนรมติด ี สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
15. 120905 วรภพ วัฒนมะโน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
16. 122063 พิชชาภา  พันธุ์ขาว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

หมายเหตุ:   1. รายชื่อส ารองจะถูกเรียกรายงานตัวตามล าดับคะแนนในกรณี ล าดับที่ 1- 40 มีผู้สละสิทธิ์ 
  2. ประกาศรายชื่อส ารองนี้เรียงตามล าดับรหัสประจ าตัวไม่ได้เรียงตามล าดับคะแนน 
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เอกสารแนบ 3/1 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี (ศูนย์โรงเรียน 1) 

 
ล าดับที ่ รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 510426 จุฑาภัค ไกรสิงหส์ม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
2. 510549 ชานนท์ อินทรประสงค ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี

3. 510593 ภูรินท์  ลี้พิทักษ์พงศ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
4. 510649 ภัทรพล สุวสุนทรยี ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
5. 510928 นภัสวรรณ ภาโสม สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
6. 511075 ณิชชาพัชร ชูชาติหาญสันเทยีะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัลพบุร ี ลพบุร ี
7. 511507 ปวริศา ศรีรักสัตย ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี

8. 512433 จริภัทร ประเสริฐ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
9. 520077 พิชญาภา ครองตน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

10. 520209 บารม ี รักษ์ความสุข สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
11. 520287 จรัสพัฒน ์ อัคนิมณ ี สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

12. 520301 สุวพัชร เกียรติศักดิ์สาคร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
13. 520330 รัฐภูม ิ ทองเจียว เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 

14. 520403 อัครพนธ ์ บูรณวนิช วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 
15. 520521 อดิเทพ  พงษ์วิจิตร สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
16. 520616 ลักษิกา อมรเลศิฤทธิชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

17. 520697 ศุภริวัฒม์  สุขสม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
18. 520730 ชมชนม์ อ้วนศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

19. 520772 พิรชัช  นนท์นิจกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
20. 520847 ธมลพัชร ์ ภูบาล สตรีนนทบรุ ี นนทบุรี 
21. 520865 พชร ตั้งตรงจิตร สาธิตสถาบันการจดัการปญัญาภิวฒัน์ นนทบุรี 
22. 520976 โรสลิล  เมฆทวีพงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

23. 520996 ปรานต ์ สกุลวิจติรส์ินธ ุ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธาน ี
24. 521078 สุชิน ชุณศาสตร ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
25. 521357 ปัณคณุ แย้มพจนา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

26. 521771 พิชญาภา โคตรสงคราม สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
27. 521776 อภิญญา นาคเนียม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

28. 521937 พิชามญช์ุ แผ่นภูธร อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
29. 522473 พลาธิป พูนเพ็ง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธาน ี

30. 522932 อภิษฎา พรหมดสีาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
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เอกสารแนบ 3/2 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี (ศูนย์โรงเรียน 1) 

 
ล าดับ

ที ่
รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

31. 523134 กนกภรณ ์ สุนทราลักษณ ์ เจนอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
32. 523224 ประณยา มาลานิยม เจนอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

33. 523244 วริษฐา สัญญานุวัฒน ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ พระนครศรีอยุธยา 
34. 523447 ภาคิน  สังข์เเก้ว เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบรุี 
35. 523555 อินทนนท์ พูลมา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
หมายเหตุ:   โปรดตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน หากไม่ถูกต้องโปรดเมลมาแจ้งท่ี คุณวรรณศิริ  มิถอย 

  wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th 
 

เอกสารแนบ 3/3 
 

ประกาศรายชื่อส ารอง 
ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี (ศูนย์โรงเรียน 1) 
 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 510998 อนิพัฒน ์ เถื่อนวิถี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 
2. 511465 ธนภัทร พงศ์กฤตธนชาติ พระสุธรรมยานเถระวิทยา อุทัยธาน ี
3. 512489 อนรรฆ นารอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัลพบุร ี ลพบุร ี
4. 513572 ณกรณ ์ สุขโข สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี

5. 520069 ภัคจิรา โอษฐ์แก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
6. 520292 สุชัญญา ค าเพ็ญ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

7. 520736 สิริกัญญา  สุขสุมติร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
8. 521092 สพุิชญา  คงเพชรศักดิ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

9. 522590 เหนือเมฆ พิมพ์จันทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

หมายเหตุ:   1. รายชื่อส ารองจะถูกเรียกรายงานตัวตามล าดับคะแนนในกรณี ล าดับที่ 1- 35 มีผู้สละสิทธิ์ 
  2. ประกาศรายชื่อส ารองนี้เรียงตามล าดับรหัสประจ าตัวไม่ได้เรียงตามล าดับคะแนน 
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เอกสารแนบ 4/1 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา 
โรงเรียนศรีบุณยานนท ์จ.นนทบรีุ (ศูนย์โรงเรียน 2) 

 
ล าดับที ่ รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 510104 ณัฐพฤทธิ์ ทองสุข  อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
2. 510200 สุประวณี ์ ผิตพงศ ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

3. 510231 ชาลิสา สนองพระคณุ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 
4. 510326 ชญานนท ์ ค าเหมือง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
5. 510429 กัญญาณัฐ เรืองธรรม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
6. 510471 วรกานต ์ ถ้วยทอง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
7. 510509 ศุภวัฒน ์ เกิดอนันต ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

8. 510615 รวัฐกรณ ์ คูณณิชาธนะวัฒน ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
9. 511027 ศุภิศรา เฉลิมอรรถ สตรีอ่างทอง อ่างทอง 

10. 511115 ปุณณภพ พรมทะบุตร พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
11. 511721 กันต์ฤทัยรัตน ์ ดีสันเทียะ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

12. 512266 รมย์ธีรา ภูตามนาค สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบุร ี
13. 512839 รมณ ลาสอน สตรีอ่างทอง อ่างทอง 

14. 520082 ฐรินทร์ญา หิรัญอร่ามวัตร ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
15. 520153 ปัณณธร พรหมมาศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
16. 520352 มุฑิตา ดารา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

17. 520587 อติเทพ วายุภักดิ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
18. 520811 สายน้ า ทัพพวิบูล สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

19. 520933 ปรเมศวร ์ จันทพันธ ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี
20. 520940 ศุภกร บัวเรือง ปทุมวิไล ปทุมธาน ี
21. 521140 ทรงโปรด รักษาภักด ี ปทุมวิไล ปทุมธาน ี
22. 521192 ภูริชญา สินทอง สาธิตการจัดการปัญญภิวัฒน ์ นนทบุรี 

23. 521244 รุ้งพราย จูเลิศตระกลู นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
24. 521299 ณฐวรรธน ์ น้อยค าสิน สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
25. 521506 อธิศติพงศ์ เอี่ยมวนานนทชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

26. 521596 ตะวัน มีพร้อม สารสาสน์วเิทศคลองหลวง ปทุมธาน ี
27. 522067 สิรภพ หมื่นท้าว อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

28. 522270 ปรีดี  หุ่นจีน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
29. 522317 ขวัญฤทัย พิลาชัย นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 

30. 522610 ชนกันต์ สุขอุดม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
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เอกสารแนบ 4/2 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบรีุ (ศูนย์โรงเรียน 2) 

 
ล าดับ

ที ่
รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

31. 523104 ณัฏฐกิตติ ์ ดิษฐเกษร สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
32. 523333 ปภังกร เบ็ญณรงค ์ คณะราษฎรบ ารุง ปทุมธาน ี

33. 523556 ปุญญาณัฐ ยงวานิชากร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
34. 523617 โสภณวิชญ ์ วรรัตนญ์านนท ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
35. 524063 ปรานต ์ ช านาญธรรม อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
หมายเหตุ:   โปรดตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน หากไม่ถูกต้องโปรดเมลมาแจ้งท่ี คุณวรรณศิริ  มิถอย 

  wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th 
เอกสารแนบ 4/3 

 
ประกาศรายชื่อส ารอง 

ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบรีุ (ศูนย์โรงเรียน 2) 

 

ล าดับ
ที ่

รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 511114 กนกเกษ เจือหอม วินิตศึกษา ลพบุร ี
2. 511220 ทิพย์โสฬส ศรีมงคลปทุม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

3. 511353 สรวิชญ ์ บัวไชโย สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
4. 511898 สาธิดา ลามิตร แก่งคอย สระบรุ ี

5. 520045 ภูมิพิศุทธิ ์ แก้วญาณาะสิทธิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
6. 521116 นภัสรว ี ตริยมงคลรตัน ์ สาธิตสถาบันการจดัการปญัญาภิวฒัน์ นนทบุรี 
7. 521182 ภคชัย  ชาติชวลิตสกลุ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 

8. 521243 อธิษฐาน พิพัฒนเบญจกูล สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
9. 521594 กชพร เสือนาค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

10. 522181 พีรยา เทียมสุขสม นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
11. 522381 บูรณกฤษฏิ ์ ช่อโถ นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
12. 522503 ภูริไกรลาส สงจินดา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธานี 
13. 522546 สรวิชญ์  จ าปาหอม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
14. 523071 ธีรยา ธรรมจาร ี ปทุมวิไล ปทุมธาน ี

หมายเหตุ:   1. รายชื่อส ารองจะถูกเรียกรายงานตัวตามล าดับคะแนนในกรณี ล าดับที่ 1- 35 มีผู้สละสิทธิ์ 
  2. ประกาศรายชื่อส ารองนี้เรียงตามล าดับรหัสประจ าตัวไม่ได้เรียงตามล าดับคะแนน 
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(เอกสารแนบ 5) 
 

ก าหนดการเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาชีววิทยา 

............................................................ 
 

1. การรายงานตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าค่าย 
1.1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี 

   ให้มารายงานตัวเข้าที่พักพร้อมสัมภาระและร่วมพิธีเปิดในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 รายงานตัวเวลา 07.30 
– 08.30 น. ณ โรงแรมพาร์คอินน์  ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
นางสาวสมถวิล สิทธิมนต์ชัย 089-686-8883 
 ก าหนดการเข้าค่าย: วันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2565 
   ผู้ที่มีเวลาเรียน 80% เป็นต้นไปจะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติและ
ได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าค่าย 2 
 
     1.2 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี 
         ให้มารายงานตัวเข้าที่พักพร้อมสัมภาระและร่วมพิธีเปิดในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-09.30  น. 
ณ  ห้องประชุม พ.ต.อ. ธงชัย เย็นประเสริฐ อาคาร 7 ชั้น 2 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี โทรศัพท์            
02-525-0830 ต่อ 166 หรือ อีเมล math09@kma.ac.th และขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสแกน Qr code 
เข้ากลุ่มไลน์ สอวน. ค่าย 1 คณิตศาสตร์ ศูนย์ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ปี 2565 เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ประสานงานต่อไป (เฉพาะนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและส่งแบบตอบรับเข้าค่ายเท่านั้น)     

 
 ก าหนดการเข้าค่าย: วันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2565 
   ผู้ที่มีเวลาเรียน 80% เป็นต้นไปจะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติและ
ได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าค่าย 2 
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     1.3 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี 
   ให้มารายงานตัวเข้าค่ายพร้อมสัมภาระในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-09.00  น. ณ อาคาร 5  
ชั้น 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02-525-3229 ต่อ 107 หรือ นายพีรนันท์  ยอดบ่อพลับ         
ผู้ประสานศูนย์ฯ 095-381-7047  
 ก าหนดการเข้าค่าย: วันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2565 
   ผู้ที่มีเวลาเรียน 80% เป็นต้นไปจะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติและ
ได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าค่าย 2 
 
     1.4 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี 
  ให้นักเรียนมารายงานตัวเข้าค่ายพร้อมสัมภาระและร่วมพิธีเปิดในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 -
08.30 น. ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 0 2969 1402 -3 ต่อ 127 หรือ 083-6949645       
(ครูสุธี  ผลดี ผู้ประสานงานศูนย์) และขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสแกน Qr code เข้ากลุ่มไลน์ สอวน.      
ค่าย 1 ชีววิทยา ศูนย์ ร.ร.ศรีบุณยานนท์ ปี 2565 เพ่ือเป็นช่องทางในการประสานงานต่อไป (เฉพาะนักเรียนที่
ผ่านการคัดเลือกและส่งแบบตอบรับเข้าค่ายเท่านั้น) 

 
 ก าหนดการเข้าค่าย: วันที่ 6 – 19 ตุลาคม 2565 
   ผู้ที่มีเวลาเรียน 80% เป็นต้นไปจะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติและ
ได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าค่าย 2 
 

1.5   สิ่งท่ีผู้เข้าพักควรจัดเตรียมมาเข้าค่าย  

- บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน 

- ชุดนักเรียน (อย่างน้อย 3 ชุด) 

- ชุดล าลองแบบสุภาพ 

- ผ้าห่มนอน (นอนห้องปรับอากาศ) 
-    ยารักษาโรคประจ าตัว    
-    ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู ่แปรงสีฟัน  ผ้าเช็ดตัว  รองเท้าส าหรับใส่เข้าห้องน้ า เป็นต้น 

- อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น    
ห้ามน าสิ่งของ เครื่องใช้มีค่า ติดตัวมาระหว่างการพักค้าง 
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2. ที่ตั้งสถานที่จัดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โรงเรียน 
 2.1  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  จ.สระบุรี 
    เลขที่ 532 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
    http://www.prsbw.com   
 
 2.2  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  จ.นนทบุรี 
     เลขที่ 47 ถนนพิบูลสงคราม ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
    https://www.kma.ac.th 

 
2.3  โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี 

    120 ซอยพิบูลสงคราม 9 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 
  http://www.satrinon.ac.th 
 

2.4  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี 
          เลขที่ 211 ถนนนนทบุรี ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
     http://www.sb.ac.th/ 
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เอกสารแนบ 6/1 
แบบตอบรับการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ระหว่างวันที่  5 - 19  ตุลาคม  2565  จัดค่าย ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี  
 

โรงเรียน..........................................................................................   จังหวัด.............................................    โทรศัพท์..........................................   โทรสาร................................................ 

ล าดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
(โปรดระบุค าน าหน้านาม 

เช่น นาย นางสาว เด็กชาย 
เด็กหญิง) 

 
 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

ขนาดเสื้อ  
(สอบถามโรงเรียน

โดยตรง) 

 

กาเครื่องหมาย   เพื่อแสดงความจ านง 
 

ลายเซ็นนักเรียน เบอร์มือถือ 
 

การเข้าค่าย 
 

การพักค้าง 
กับศูนย์ สอวน. 

เข้าค่าย 
 

สละสิทธิ ์
 

พักค้าง ไม่พักค้าง 

          
          
          
 

ลงชื่อ............................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ลงชื่อ............................................................. ผู้ปกครอง   เก่ียวข้องเป็น ............................ 
       (..............................................................)             (..............................................................) 
โทร..............................................มือถือ.........................................    โทร........................................... มือถือ........................................... 
E-mail………………………………………………………….……….…….………    E-mail………………………………………………………………….……..……… 

ส่งแบบตอบรับที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาทางอีเมล wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 



- 16 - 
 

เอกสารแนบ 6/2 
แบบตอบรับการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ระหว่างวันที่  5 - 19  ตุลาคม  2565  จัดค่าย ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเขมาภิรตาราม จ.นนทบุร ี 
 

โรงเรียน..........................................................................................   จังหวัด.............................................    โทรศัพท์..........................................   โทรสาร................................................ 

ล าดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
(โปรดระบุค าน าหน้านาม 

เช่น นาย นางสาว เด็กชาย 
เด็กหญิง) 

 
 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

ขนาดเสื้อ  
(สอบถามโรงเรียน

โดยตรง) 

 

กาเครื่องหมาย   เพื่อแสดงความจ านง 
 

ลายเซ็นนักเรียน เบอร์มือถือ 
 

การเข้าค่าย 
 

การพักค้าง 
กับศูนย์ สอวน. 

เข้าค่าย 
 

สละสิทธิ ์
 

พักค้าง ไม่พักค้าง 

          
          
          
 

ลงชื่อ............................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ลงชื่อ............................................................. ผู้ปกครอง   เก่ียวข้องเป็น ............................ 
       (..............................................................)             (..............................................................) 
โทร..............................................มือถือ.........................................    โทร........................................... มือถือ........................................... 
E-mail………………………………………………………….……….…….………    E-mail………………………………………………………………….……..……… 

ส่งแบบตอบรับที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาทางอีเมล wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 



- 17 - 
 

เอกสารแนบ 6/3 
แบบตอบรับการเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ระหว่างวันที่  5 - 19  ตุลาคม  2565  จัดค่าย ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุร ี 
 

โรงเรียน..........................................................................................   จังหวัด.............................................    โทรศัพท์..........................................   โทรสาร................................................ 

ล าดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
(โปรดระบุค าน าหน้านาม 

เช่น นาย นางสาว เด็กชาย 
เด็กหญิง) 

 
 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

ขนาดเสื้อ  
(สอบถามโรงเรียน

โดยตรง) 

 

กาเครื่องหมาย   เพื่อแสดงความจ านง 
 

ลายเซ็นนักเรียน เบอร์มือถือ 
 

การเข้าค่าย 
 

การพักค้าง 
กับศูนย์ สอวน. 

เข้าค่าย 
 

สละสิทธิ ์
 

พักค้าง ไม่พักค้าง 

          
          
          
 

ลงชื่อ............................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ลงชื่อ............................................................. ผู้ปกครอง   เก่ียวข้องเป็น ............................ 
       (..............................................................)             (..............................................................) 
โทร..............................................มือถือ.........................................    โทร........................................... มือถือ........................................... 
E-mail………………………………………………………….……….…….………    E-mail………………………………………………………………….……..……… 

ส่งแบบตอบรับที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาทางอีเมล wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 



- 18 - 
 

เอกสารแนบ 6/4 
แบบตอบรับการเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ระหว่างวันที่  6 - 19  ตุลาคม  2565  จัดค่าย ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี  
 

โรงเรียน..........................................................................................   จังหวัด.............................................    โทรศัพท์..........................................   โทรสาร................................................ 

ล าดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
(โปรดระบุค าน าหน้านาม 

เช่น นาย นางสาว เด็กชาย 
เด็กหญิง) 

 
 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

ขนาดเสื้อ  
(สอบถามโรงเรียน

โดยตรง) 

 

กาเครื่องหมาย   เพื่อแสดงความจ านง 
 

ลายเซ็นนักเรียน เบอร์มือถือ 
 

การเข้าค่าย 
 

การพักค้าง 
กับศูนย์ สอวน. 

เข้าค่าย 
 

สละสิทธิ ์
 

พักค้าง ไม่พักคา้ง 

          
          
          
 

ลงชื่อ............................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ลงชื่อ............................................................. ผู้ปกครอง   เก่ียวข้องเป็น ............................ 
       (..............................................................)             (..............................................................) 
โทร..............................................มือถือ.........................................    โทร........................................... มือถือ........................................... 
E-mail………………………………………………………….……….…….………    E-mail………………………………………………………………….……..……… 

ส่งแบบตอบรับที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาทางอีเมล wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 


